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I STORIJA

JONIÐKIS

Ið kairës: Joniðkio herbas; knygos „Joniðkio rajono istorinës praeities
paminklai“ (Vilnius : POLI, 1999) virðelis

Joniðkio kraðte þmonës pradëjo kurtis vëlyvojo Neolito laikotarpiu (2500–1500 m. pr. Kr.). Gyventojø èia padaugëjo II a. po Kr.
IV–V a. Joniðkio kraðte gyveno þemaièiø, latgaliø, sëliø ir þiemgaliø gentys.
V–XIII a. þiemgaliai gyveno Latvijos Duobelës, Jelgavos, Rygos,
Bauskës rajonuose, dabartinës Lietuvos teritorijoje esanèiuose Pasvalio, Pakruojo, Akmenës, Joniðkio rajonø teritorijose. Þymiausi
þiemgaliø palikti paminklai Joniðkio rajone yra Jauneikiø, Stungiø,
Lieporø kapinynai, Þagarës, Þvelgaièio, Raktuvës ir Sidabrës (dab.
Kalnelio k.) piliakalniai.
XIII a. raðytiniuose ðaltiniuose minimos ir Joniðkio rajono vietovës: Þagarës þemë (1254 m.), Þagarës pilis (1271 m.), Raktës pilis
(1289 m.), Sidabrës pilis (1289–1290 m.). Tuo laikotarpiu Raktës ir
Sidabrës piliø gynëjai, nesugebëdami atsilaikyti prieð þymiai stipresná Livonijos ordinà, buvo priversti palikti savo þemes ir pasitraukti á Lietuvà.
1523 m. tuo metu vis dar pagoniðkame Joniðkio kraðte (tà faktà
liudija Vilniaus vyskupo Jono vizitacija) pradëtas kurti Joniðkio miestas.
1526 m. Joniðkyje pastatyta katalikø baþnyèia.
1530 m. Joniðkyje pradëjo veikti pirmoji ðiame mieste þinoma
parapinë mokykla.
1607 m. Joniðkis paminëtas raðytiniuose ðaltiniuose (baþnyèios konfirmacijos dokumentas). Tuo metu èia buvo turgaus aikðtë,
keturios gatvës – Upytës, Vokieèiø, Þagarës, Uþmûðës.
1616 m. liepos 4 d. Lenkijos-Lietuvos valdovas Zigmantas III
Vaza Joniðkiui suteikë Magdeburgo privilegijà, miestui duotas antspaudas, kuriame pavaizduotas ðv. arkangelas Mykolas su kalaviju. Ði teisë miestui pakartotinai suteikta 1635, 1650, 1679, 1718,
1736, 1764 m.
1792 m. savivaldos teisës Joniðkiui atnaujintos paskutiná kartà.
Iki XVII a. pab. Joniðkis buvo didþiausias tuo laikotarpiu buvusios
Ðiauliø ekonomijos miestas.
1636, 1649, 1748, 1868, 1893 m. Joniðkyje siautëjo gaisrai.
Joniðkio kraðtà stipriai nualino XVII a. vykæ karai su ðvedais, maro
epidemijos.
XVIII a. vid. Joniðkyje ásikûrë pirmieji þydai.
1796 m. vykstant Ðiauliø ekonomijos valstieèiø sukilimui, Joniðkis buvo sukilimo centras.

1795 m. Joniðkis buvo prijungtas prie Rusijos, Jekaterina II panaikino miesto savivaldos teises, Joniðká ir jo apylinkëse esanèias
þemes perdavë Platono Zubovo þiniai.
1836–1858 m. pro Joniðká nutiestas Rygos–Tilþës plento ruoþas.
1865 m. Joniðkyje ásteigta valdinë dvimetë mokykla.
1871 m. mieste pradëjo veikti vaistinë.
1895–1901 m. perstatyta mûrinë Joniðkio baþnyèia.
1897 m. Joniðkyje buvo 4 774 gyventojai (didþiàjà jø dalá sudarë
lietuviai ir þydai, nemaþai buvo ir latviø).
1909–1911 m. Joniðkyje veikë „Saulës“ draugijos mergaièiø
mokykla.
1911 m. Joniðkyje atidarytas didelis privatus K. Petrausko knygynas, o prie jo – biblioteka.
1916 m. pro Joniðká buvo nutiestas platusis geleþinkelis, jungæs
Ðiaulius su Jelgava, 1916–1922 m. – siaurasis geleþinkelis ið Joniðkio á Þeimelá (veikë iki 1960 m.).
1918 m. Joniðkyje pradëjo veikti elektra.
1919 m. pradëjo veikti Joniðkio progimnazija. Jos naujas pastatas iðkilo 1933 m.
1928 m., paþymint Lietuvos nepriklausomybës deðimtmetá, Joniðkyje pastatytas paminklas.
1933 m. Joniðkiui suteiktos antraeilio Lietuvos miesto teisës.
1936 m. pastatyta nauja pradþios mokyklai (dabar 2-oji vidurinë
mokykla).
1937 m. miesto gatvës pradëtos grásti akmenimis.
1938 m. mieste pastatyta nauja elektros stotis.
1939 m. Joniðkyje buvo 5 132 gyventojai.
Tarpukaryje Joniðkyje gyvenæ latviai turëjo savo maldos namus
ir vidurinæ mokyklà (ásikûrë 1921 m.), leido savo laikraðtá.
1941, 1944–1952 m. sovietai ið miesto iðtrëmë apie 130 þmoniø.
1941–1944 m. naciai Joniðkio kraðte sunaikino daugumà èia
gyvenusiø þydø tautybës þmoniø (Þagarës grafo D. Naryðkino parke jø tuo laiku nuþudyta apie 3 tûkst., Vilkiauðio miðke – apie 500).
1944 m. einant frontui pro Joniðká, mieste buvo sugriauti pastatai,
buvæ pietinëje miesto aikðtës dalyje bei Livonijos gatvës pradþioje.
1945 m. pradëtas leisti Joniðkio rajono laikraðtis „Tarybinis balsas“.
1945 m. Joniðkis buvo apskrities centras.
1950 m. Joniðkis tapo rajono centru.
1971 m. pastatyti nauji Joniðkio kultûros rûmai.
1959 m. pradëjo veikti Joniðkio grûdø produktø kombinatas.
1956 m. atidaryta Joniðkio muzikos mokykla.
1969 m. Joniðkio senamiestis paskelbtas vietinës reikðmës urbanistikos paminklu.
1978 m. atidaryta Joniðkio 3-oji vidurinë mokykla.
1987 m. pradëjo veikti Joniðkio þemës ûkio mokykla.
1989 m. ákurtas Joniðkio istorijos ir kultûros muziejus.
1992 m. Joniðkiui sugràþintas senasis miesto herbas, kuriame
pavaizduotas ðv. archangelas Mykolas, nugalintis slibinà.
Paskutiniais metais Joniðkyje yra apie 12,5 tûkst. gyventojø.
Mieste veikia trys vidurinës mokyklos, dvi ið jø – gimnazijos.
Ið viso Joniðkio rajone yra apie 150 respublikinës ir vietinës
reikðmës istorijos ir kultûros paminklø.
Literatûra:
1. Joniðkio rajono kultûros paminklai. - Vilnius : POLI, 1999.
2. Interneto leidinys Joniðkio rajono savivaldybë. Interneto prieiga http://
www.joniskis.lt/index.php?MenuID=3 (þr. 2007-11-19).

